


 
 
 
 

3030    

 
 

אא
 
 
 



  
  
    

 طبقا لقوانني امللكية الفكرية
א אא

א .א
א 

א א  أو عـرب االنرتنـت(א
 اى أو املدجمــة األقــراص أو  مكتبــات االلكرتونيــةلل

 א  )أخرىوسيلة 
אא.

 .א א

  
  
  
  

  



 ٣

  
 ٧...............................................................................ـداءإه

 ٨.............................................................................تـَـَحدي

 ١٠..........................................................................المجنون

 ١٢.............................................................................رهـكـُب

 ١٣..........................................................................نــوطـال

 ١٧............................................................................غـنـوة

 ١٨...........................................................................زهـقـان

 ١٩.....................................................................شـط أسـمـك

 ٢٠....................................................................ورقـة مـيـالد

 ٢١........................................................................عـواجـيـز

 ٢٢......................................................................یـا حـواري

 ٢٤............................................................................حـریـة

 ٢٥......................................................................اللـيـل وأنـا

 ٢٧............................................................................المـلـل

 ٢٩........................................................................أخـر وتـر

 ٣٠..............................................................................یــوم

 ٣٢.......................................................آلهـة..فـواصـل.. ألـوان

 ٣٣.........................................................................السـعـادة

 ٣٥..................................................................... فـبـرایـر٣٠

 ٣٦.......................................................................یـا حـبـيـب



 ٤

 ٣٨......................................................................أرآـن ذاتـك

 ٤٠......................................................................أنا صـاحـي

 ٤٢............................................................مـمـنـوع م الـدخـول

 ٤٤....................................................................أقـلـع خـوفـك

 ٤٦........................................................................ةیـا جـنـيـ

 ٤٨...........................................................................غـریـب

 ٥٠................................................................عـُمـرك مـراآـب

 ٥١.....................................................................حـِب أیـامـك

 ٥٤.......................................................................تـيـك أواي

 ٥٦......................................................................أخـر ِغـنـوة

 ٥٩.....................................................................جـواز سـفـر

 ٦١.......................................................................يـتـبـيـبـح

 ٦٣..................................................................عـشـقـت فـيـِك

 ٦٥................................................................واحـدة بـ واحـدة

 ٦٧......................................................................نـبـات بـرئ

 ٧١..................................................................حـلـي الجـدایـل

 ٧٣...............................................................هـ أطـيـر وأرجـع

 ٧٥........................................................................صـعـلـوك

 ٧٧..........................................................................الـجـسـر

 ٧٩.............................................................أنـا مـش مـجـنـون

 ٨٠............................................................................ـایُغـنـا

 ٨٢.........................................................................الـبـؤجـة



 ٥

 ٨٣..............................................................................لــــو

 ٨٥..........................................................................ضـفـایر

 ٨٧..................................................................راجـعـة لـيـه ؟

 ٨٩..................................................................قـول للـغـریـب

 ٩١..................................................................مـش هـ أمـوت

 ٩٣...................................................................یـا أنـت یـا أنـا

 ٩٥............................................................................عــادي

 ٩٧.....................................................................آـالم النـاس

 ٩٩.......................................................................شـروطـنــا

 ١٠١..........................................................................قـلـبـَك

 ١٠٣..........................................................................مـتـرو

 ١٠٥.........................................................................رحــلـة

 ١٠٧...........................................................................عادیة

 ١٠٨...........................................................................الـسـر

 ١١٠..................................................................قـولـي ألبـوِك

 ١١٢...........................................................................صـالة

 ١١٤...........................................................................أبـنـي

 ١١٦........................................................................الــُغــنــا

 ١١٨.........................................................................رـاعـش

 ١٢٠........................................................................رحـــاب

 ١٢٢.........................................................................أنـا آـده

 ١٢٤....................................................................فـ التَرسينة



 ٦

 ١٢٥...............................................................لـكحـلـي مـنـدیـ

 ١٢٧.......................................................................أحـضـان

 ١٢٩......................................................................عـم زمـن

 ١٣١........................................................................الموضة

 ١٣٣......................................................................الســـتـات

 ١٣٥.............................................................................أمـي

 ١٣٧........................................................الشـاعـر فـي سـطـور



 ٧

  داءداءــإهإه

 
 الحلموت ص.....إلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ٨

  ـَـَحديـَـَحديتت
 

 أقل ما ُيمكن تقديُمه لُشهداء الثقافة المصرية
  ٢٠٠٥ سبتمبر ٥ –ضحايا محرقة بني سويف 

 
 
 

 لسة قادرين ع الغناوي
 نعصر األفكار نداوي 
 جرح ليلة ما أندبحنا 
 وأحنا بنفتح أماني

 
 مهما نار الموت ما تاكُل
 تفضل األحالم ندية

 ما الحياة مجنونة نارها
 وأحنا لون ضحكتنا ميا

 
 بحر جهل ومده موتنا
 نفسه لو تدبل شطوطنا



 ٩

 بس رمل الحلم واسع
 والشطوط هـ تبوس شطوطها

 
 
 
 
 

٢٠٠٥ / ٩ / ٩  



 ١٠

  المجنونالمجنون
 
 

 كسر المجنون مرايته
 لما ملقاش صورته فيها
 قام خبطها بكعب حظه
 اللي صدا سنين طويلة

 
 فسر الدنيا ف لحظة

 ما شاف بيت القصيدةل
 كثف الكوكب ف لقطة
 قصر وسط بيوت فقيرة

 
 هاجرت الكلمات دماغه
 القلم نام بين صوابعه

ر عششفوق لسانه الح 
 نسر أصفر عاجبه خرسه

 



 ١١

 باشت البسمة ف مالمحه
 حن للسكة الطويلة

 باع حياته بضحكة صافية
 هادى بيها عيون حزينة

 
٢٢/٦/٢٠٠٢ 

 



 ١٢

  ره ره ــككــبُُب
 
 
  قلبي خوفمنين أحلم وف

 أزاي ف بيت العتمة أشوف
 بيت القصيد وقع أتكسر
 أتبعترت كل الحروف

 
 

 أحالمي نايمة ع الرصيف
 م الجوع القلب صار ضعيف
 ما تمنونيش باألنتظار

كره ما خدش عنواني صحب 
 
 
 

٢٥/٢/٢٠٠٢ 
 
 



 ١٣

  ننــــوطوطــالال
 
 

 مترين قماش
 باريه نضيف
 تعظيم سالم
 مش ده الوطن

 
 كالب كتير
 بذواق نحاس
 تنهش برئ
 مش ده الوطن

 
ط كتيرــفــي 

 زعيق أونطة
 صندوق خشب
 مش ده الوطن

 



 ١٤

 فروت سالط
 كافي شوب

 .......بيتزا بالــ 
 مش ده الوطن

 
 جاكيتة حمرا
 سيجارة بيضا
 جذمة سودا
 مش ده الوطن

 
 بقال مكسر
 عيال كتير
 زغاريد فرح

 
 مجنون عتيق
 شحات عجوز
 قهوة وبار

 



 ١٥

 بتاع ليمون
 حفلة طهور

 ت األدانصو
 

 بياع بليلة
 عربية كارو
 سريح ف قطر

 
 كورنيش قديم
 أحالم شباب
 صوت طرطشة

 
 حارة نايمة
 بؤ شاي

 سيجارة فرط
 

 جرس الكنيسة
 سور األزبكية



 ١٦

 رجلي يا أخ
 أهو ده الوطن

 
١٧/٥/٢٠٠١ 

 



 ١٧

  غـنـوةغـنـوة
 
 

 آه يا غنوة حزينة خالص
  بيتيننفسي أضيف ليِك

 ليه يكون القلب حاسس
 دينبس محتاجة األي

 راحوا فين سنين حياتي
  بلدي وال فينهأنا جو

 
١٨/٩/٢٠٠٢ 

 



 ١٨

  زهـقـانزهـقـان
 
 

 عقارب ساعتي ليه ثابتة
أمتى يحينهكريا صاحبي الب  

 أنا زهقان من اليوم ده
 مالزمني بقاله سنين

 
 

 على الكورنيش بطول النيل
 ه الناس وال نايمهال صاحي

 بنات واقفة بال مواعيد
 بتستنى شباب تايهة

 
 

١٧/٢/٢٠٠٣ 
 

 



 ١٩

  شـط أسـمـكشـط أسـمـك
 

 بحر حبك ما أحلمش بيه
 ما شط أسمك غرقت فيه
 أنا قلبي يبقى للكون أمير
 ده لو بودك تلمسيه

 
  م الندىأحن أنِت

 وحضنك أوسع م المدى
 ما بين كفوفك جنتي

 يا واحة خضرا ف كون فضا
 

  النونو البراحجفنِك
  الليل وشاحفوق عنيِك

 ينفرد ع الدنيا ضيك
 جراحتختفي منها ال

١١/١/٢٠٠٢ 
 



 ٢٠

  ورقـة مـيـالدورقـة مـيـالد
 

 يا الوحيد في الدنيا زحمة
 يا الغريب بين الضلوع

 يا ريحانة جفت في الغيطان
 عطشانة ترويها الدموع

 
 حلمك ماكانش حاجة صعبة
 حلمك يادوب ورقة ميالد

 نسكُتحت ضل الورقة تُ
  الصحاري ع الترابـمش ف

 
 حلمك يا صاحبي مش جنان

 ونفنفسك تنام ملو الج
 بس الحياة مفهاش أمان
 ودنيتك ملهاش جفون

١٤/١/٢٠٠٢ 
 



 ٢١

  عـواجـيـزعـواجـيـز
 
 

 بصوا شوفوا أحنا مين
 عواجيز سن العشرين
 جيل بحاله الرف بيته
 بالعنكبوت متكتفين

 
 كل شاب فرجله صخرة
 ف حلقه صرخة فعقله نور
 قلبه مرمي ف حتة عتمة
 روحه بينها وبينه سور

١٢/١/٢٠٠٢ 
 
 
 
 

 



 ٢٢

  یـا حـواريیـا حـواري
 
 

  وخواجةيي ضلمة على فياظجيا حوار
ي عل نوري وبكاشةوبحر ض 

 أنتي اللي حاضنة عيون الخلق ببيبانك
 ل أمجادك الضـوأحنا اللي بنشيد ف

 
 

 اإلسفلت سارح على تجاعيدك الناعمة
 لكن غالبة كتير مجاذيب عرق تجاعيد
 بيقيدوا في مقامك الشمعة ألف وليد
 بيغزلوا أيامك ويطلقوا والدهم

 وصاياهم عاشقين شقوق وشكفظين اح
 يقرقشوا اإلسفلت بجذمهم الدايبة

 
 
 



 ٢٣

 
مي قلوب الصغار جوه شقوق وشكض 

  أبنك بار يصون وما يغشككيطلع ل
 حبك ف قلبه صالة عايش يقيم فرضك
 يسن رمش عنيه سالح يصون عرضك

 
 

 شدي قلوع ألسوار دفي ضلوع ولدك
 طالعين يدقوا الباب من عطفة جوه زقاق

 الشمس والكراسـ حقوقك فيطالبوا ب
 ينفضوا النسيان من فوق سمار وشك

  وخواجةي ضلمة على فياظجخليِك
بكاشة ي على نوري ووكوني ض 

 
٢٦/١٢/٢٠٠١ 

 



 ٢٤

  حـریـةحـریـة
 

 رفرف الحمام وطار
 عدا من فوق الجدار
 من زمان حلمي الوحيد

م الليل بالنهارألض 
 

 ودني ملت م األنين
 والصحاب الغرقانين

  بطينالعسل مخلوط
 والحمام عدا الجدار

 
 غني يا حمام يا بني
 وأبني عشك جوه مني
 رعشتك دي حتة مني
 راح نطير ويا النهار

 
٢٧/٣/٢٠٠٢ 



 ٢٥

  اللـيـل وأنـااللـيـل وأنـا
 
 

 حافظ اإلسفلت رجلي
 حتى وأنا وسط الزحام
 حفظت الفتارين مالمحي
 واللي جواها حرام

 
 الليل وأنا أصحاب بجد
 أما نور الصبح زايف

 لي حدطول حياتي ما
  مرة خايفـكان عليا ف

 
 الصراخ بقى حتة مني
 السجاير من صحابي

 أغني.. مش مهم أبكي 
 عمر حد ما دق بابي

 



 ٢٦

 برد طوبة بيعاديني
 شمس يوليو بتحاربني
 لمت الحارة سنيني

 اإلسفلت قال لي يا أبني
 

٦/١٠/٢٠٠٢ 



 ٢٧

  المـلـلالمـلـل
 
 

 الملل هد حيلي
 ما نهاري زي ليلي
 محفوظ وخط سيري

 البلد وسط هجو
 

 حياتي مش سعيدة
 مش القي حاجة جديدة
 غير آثاري المجيدة

 عدة الرصيفاق و
 

 تملي عقلي طاير
  تحت الضفايرءشيمن 

  إال السجايريما ينوبن
 لما صدري أتحرق

 



 ٢٨

 عايشين عادات قديمة
 بيقولوا أعراف حكيمة

 ها جريمةكسرقال 
 عايزين حبه جنان

 
١٧/٢/٢٠٠٣ 

 



 ٢٩

  أخـر وتـرأخـر وتـر
 
 

 ر طريقعيني بتحضن أخ
  جيتاري نايم أخر وترـف

  مدبوحة فيهاأخر خطاوي
 ترقص على نغم الوتر

 
 أوصل بعيد بعد الزمن
 هناك براح من غير ألم
 ألعب على وتري الوحيد
 أعزف عليه لحني السعيد
 أعزف كتير طول األزل

 
١٥/٢/٢٠٠٣ 

 
 
 



 ٣٠

  یــومیــوم
 
 

 ألبس الضحكة العريضة
 وأتني أكمام القميص
 بنت نص حلوة أواعد

  يوم خميسـش ضروري فم
ملةكل أيامي م 

 زي يوم واحد طويل
هم أني مفلسمش م 
ه الكورنيش جميلعندي أه 

  الميعاد ألقاها واقفةـف
 سالفة طقم من وفاء
 شحاتين من كل حته
 كل واحد له أداء
 بعد بياع البليلة

 بتاع جيالتي وعرق سوس
 تضحك البنت حزينة



 ٣١

 حافظة أن ما فيش فلوس
  عليهمأوزع البسمات

 بسمة أطعم م الرغيف
 بنطلوني الجينز يصرخ
 فز قوم من ع الرصيف

 
٨/٢/٢٠٠٣ 

 



 ٣٢

  آلهـةآلهـة....فـواصـلفـواصـل.. .. ألـوانألـوان
 
 

 أصفر أبيض.. أسود أحمر 
 فكوا القيود شيلوا السدود

 جنوب شمال.. شرق غرب 
 هدوا الحيطان أمحوا الخطوط

 أسقوا القلوب بالحب                تطرح عيال صابحة
 حروب م األرض          تبقى الحياة واضحةشيلوا ال

 أمون..زيوس.. مايو
 القصد كان الرب

 أبيض أحمر..أسود أصفر
  األخر كله جلدـف

 فكوا القيود              شيلوا السدود
 أمحوا الخطوط          أحنا بشر

 
١٠/٦/٢٠٠٣ 

 



 ٣٣

  السـعـادةالسـعـادة
 
 

 يافاقد السـعـادة
 بالش تشربها سادة

 ود ف القهوة سكرز
 بقى حياتك زيادةت

 
 أرمي الزهر بأمانة
 أحبس همك ف خانة

  يك البسمة تكسب - شيش
 اضحكة بريحة شقان

 
  الشوارعـقوم لفلف ف

 وغيظ الفاترينات
 مانيكانها أبو لبس غالي

 أبوه السقا مات
 



 ٣٤

 فرفش من حين ألخر
 أضحك وأنسى اللي كان
 مش حبة الدنيا خنقة
 ما كفاية ما فيش سالم

 
٥/٣/٢٠٠٣ 



 ٣٥

   فـبـرایـر فـبـرایـر٣٠٣٠
 

 قطع أوراق النتيجة
 يامها بعيدأأرمي 

 لملم أشالء الخريطة
 أبتدي تقويم جديد

 
 فيه الطفولة مش ضياع
 الخاليق مش جياع
 الورود بدل المدافع
 تختفي كلمة صراع

 
م حلمك ويا حلميض 
ط قلبك جوه منيح 

 كسر األسوار وغني
 يبقى كل الكون مشاع

١٢/٢/٢٠٠٣ 
 



 ٣٦

  یـا حـبـيـبیـا حـبـيـب
 
 

 هجر حبيبتكبيب ُأيا ح
 أنسى كل األغنيات
 الشجر و الورد روح
 القمر ف العتمة مات

 
 أصحا يا ولهان كفاية
 نوم ف ضل السيسبان
 اإلله كيوبيد بحاله

 ختفت منه السهامأ
 

  مكان هنا للعواطفشما في
 والهوا والتنهيدات

 قا أو الفراقـلُـوال ال
  يوم تالتـأو ميعاد ف

 



 ٣٧

 
 طفما فيش مكان هنا للعوا
 والهوا والتنهيدات
 خلي قلبك ده حجر

 كات عين السـوأحدفه ف
 

٥/٥/٢٠٠٢ 
 

 



 ٣٨

  أرآـن ذاتـكأرآـن ذاتـك
 
 

 أركن ذاتك ع التسريحة
 أنسى مالمحك حب الناس
 شوط أحزان الدنيا بروحك
 أزرع ليلك فتافيت ماس

 
 كسر أصنام اللي فاتونا
 فكك أصفاد األموات
 بيت كفك فوق الدنيا

 يصبح خيرها لكل الناس
 

 زع شوك الخوف من قلبكأن
 هد بصوتك سد الباب
 نجم الظلم يموت بجبينك

  يدوقه الناسهبكرطعم الُ
 



 ٣٩

 تلقى حروف أسمك تتبسم
 يبقى شيطانك مش خناس

  عينكـجمع غيم العدل ف
ر دمعك حق الناسمطُُي  

 
٢٥/٢/٢٠٠٣ 

 
 



 ٤٠

  أنا صـاحـيأنا صـاحـي
 
 

 أفلت زمام أمالك
 بالكهـ تالقي الكون قُُ

 ما الفرحة هي لحظة
 شبع فيها جنانكي

 
 مجنون والحب غاية
 بأحلم من غير نهاية
 أمانة يا بحر طبطب
 اعلى شمسي تكون مراي

 
 أنا صاحي.. أنا صاحي..أنا صاحي

 أنا صاحي ورغم جراحي
 أفرد قلبي وأرفرف

م ليلي بصباحيوألض 
 



 ٤١

 آه يا موج يا عالي
 هـ أعوم فيك ما بدالي

ر أرسىع الشط الح 
  جواب سؤاليىوأالق

 
٦/٦/٢٠٠٣ 

 
 



 ٤٢

  مـمـنـوع م الـدخـولمـمـنـوع م الـدخـول
 
 

محي صورتك أكا                    ده أنا بدموع عنيا مش ب
على أيه هـ يبكي اللي أترحم           من بحر  م العيون

 مليان بالظنون
 

 قلبي على جبينه أنكتب
 أسمك وممنوع م الدخول

 
 مستحيل من تاني أرجع             مستحيل قلبك يطول

 ة ينام ف حضني          أو يدوق حبي الحنونمرة تاني
 

 قلبي على جبينه أنكتب
 أسمك وممنوع م الدخول

 
         عمري ما فكرت أخونكنت ليِك .. عشت بيِك

 بس شكك فيا ضيع                من حياتنا أحلى لون



 ٤٣

            
٢٤/١٠/٢٠٠٣ 

 
 
 



 ٤٤

  أقـلـع خـوفـكأقـلـع خـوفـك
 
 

 أعلى بحلمك فوق الدنيا
 شمسك تحلب ألف نهار

 نيلك رقصت دمعة ف عينه
 لما العسكر دخلوا الدار

 
 دول ستايرهم مانعة عيونك
 تحضن عضم أبوك والطين
 أقلع خوفك ينضف جوفك
 مات العسكر فاض النيل

 
كرهطمي جدودك شايل ب 

 شايل هم اليوم والحيرة
 حلمك يعال ويسكن فكرة

 دميرةأنت وناسك طين ف 
 



 ٤٥

 جذع النخلة هـ يحضن قلبك
 يصبح قلبك شط النيل

 ذندك موجة بصوتك تكبر
 تدبح مارد سد النيل

 
٣١/٥/٢٠٠٣ 

 
 



 ٤٦

  ةةیـا جـنـيـیـا جـنـيـ
 
 

 خطفني قدك المرمر
 ي الوش كالقمرةض و
  ليل العين أنا بسهرـف
 صار القلب كالجمرةـ ف

 
 سحرتيني يا جنية

  بنيةحلمت ألقاِك
  حمامسرب وقلبي ليِك
 أغنية لينا ههديل

 
 فتحتي بابي ع األخر
 همومي بسرعة تتاخر
 قليبي يسير على المية

  االخرـ فده لو هلقاِك
 



 ٤٧

 عشمت للحظة تبقي معاي
 ولكن رزقي مش أخضر
 دموعي تسيل تبكي الناي

 .وحلمي ينام ومتكدر 
 

٢٤/٧/٢٠٠٣ 
 



 ٤٨

  غـریـبغـریـب
 
 
  وحاسساًآه غريب جد

 أني عن ذاتي غريب
 مش لساني.. مش مكاني 

 مش زماني.. طريقي ش م
 

 شنطتي على كتفي دايما
  الطريقـرجلي دابت ف

 الحمام هاجر وعاود
 ما ألتقاش قلبي الغريق

 
 صوتي عني غريب ألني
 رافض اليوم والمكان
 كل شئ فيه غصب عني

 آه.. عمري .. رسمي .. أسمي 
 



 ٤٩

 مش هوايا.. مش سمايا 
 ةأيه النهاي.. مش هويتي 

 
 ما ألتقاش مكان لذاتي

  أيه لزمة حياتيهي
 السؤال فارد قلوعه

 .عصري ولى وال أتي 
 

٥/٨/٢٠٠٣ 
 
 



 ٥٠

  عـُمـرك مـراآـبعـُمـرك مـراآـب
 

  الزمنـصاحبي يا غريب ف
 قول لي أيه تمن البعاد

  غربة ؟ـلينا حق نعيش ف
 لينا حق نموت بعاد ؟

 
 لسة تايه بين سنينك
 والحياة مش بتنادي لك
 أمتى تلقى اليوم وتفرح
 والشموس تسكن جبينك

 
 حبي عمرك صار مراكبصا

 لسة مش القية المراسي
  بحر زمنا تايهةهجو

 والخشب م الموج يقاسي
١٤/٩/٢٠٠٣ 

 



 ٥١

  حـِب أیـامـكحـِب أیـامـك
 
 

 ب أيامك وغنيِح
 أمال ليل الدنيا نور

 رقص الكلمات تمثلتُ
أحلى دورفوق شفايفك  

 
 ضحكة األحالم خيالها
 يضوي بسمة ع المالمح
 بسمة نورها فينا يسرح

 طريقننسى أوجاع ال
لمسةهكرلما يلمس ب  

 جرئصوته يعال بلون 
 

 مسرح الخيالت براحك
 تلقى فيه ليلك صباحك

 واللي راح منك هـ يرجع



 ٥٢

 مش هـ تدبل غير جراحك
 
 

  ماضينا غنيـمهما كان ف
 صـرقُ حاضرنا ُأـمهما كان ف

  أضحكـأما مستقبلنا ف
 أنسى أنه يجيلك أنت
 أيه يجيبوا لناس غالبة

 ؤالخايفة تنطق بالس
 أيه يجيبوا لخلق نسيت
 هو أيه طعم الجمال

 
 حب خوفك.. حب صمتك 

 عيش براحك جوه جوفك
 

 حتى لو كان بيرها فاضي
 جنب ترس الساقية دور
 يلو لقيت صمتك بيبك



 ٥٣

 ولسة دمك لم يفور
 
 

 ب أيامك وغنيِح
 أمال ليل الدنيا نور
 ترقص الكلمات تمثل

أحلى دورفوق شفايفك  
 

١٧/٩/٢٠٠٣ 
 

 



 ٥٤

   أواي أوايتـيـكتـيـك
 
 

 فطر كام ساندوتشَأ
  أجريزنزل بالجينوأََ

 م الكافي شوب أخطف
 باية شاي بالستيككُ

 
  الشنطة كل حاجةـف

  اليوم أعوزهاـممكن ف
 بي وغيار وفوطةتُكُ

 وأزازة تيك واي
 

  الشارع هاي محمدـف
 باي باي أنجي ويوسف
 يديني أسامة رنة

كالمة تيك وايواالسم قال م 
 



 ٥٥

 الصبح بحب  نجوى
ـ هر نجوى لالضسريـي 

 اكوكو بتحب في و
 ليل معايا نرجساب

 
 رطاس فيه فول حراتيـقُ

 مع جبنة رومي حادقة
 وأزازة حاجة ساقعة

 لزوم ما الليلة هـ أسهر
 

٥/٣/٢٠٠٣ 
 
 



 ٥٦

  أخـر ِغـنـوةأخـر ِغـنـوة
 
 

 كان مرة فار أسود صغير
 بيحب قطة رومي جميلة
 الفار ده كان يملكش حاجة
 غير بس قلب يحب بيه

 
 طة كانت دلوعة جداًالق

 وبيشاغلها قطط كتير
 كان كل قط يمتاز بحاجة

  بيرـأما فارنا حلمه ف
 
  ساكن ف منجمفي قط مثالً

 مليان فراخ وسمك كبير
 غير قط تاني يشاغلها حبة

  روف جميلـه عايش فأكمنُ
هوفارنا جحره يادوب يساع 



 ٥٧

ده من غير سريرخَزائد م 
 

 الفار يحاول يوصف مشاعره
  فيهةطبعا مش سائلالقطة 

 الفار يصرخ ويقول بحبك
 الرد دايماً صدى الصريخ

 
 وط مخلطـعلى فجأة يظهر قطق

  الصيد عظيمـه فلكن سجلُ
 قطتنا ضحكة ضحكتها وسعت

  قلب فارنا الحزينـرنت ف
 الخوف صرخ له أرجع لجحرك

  الجديده صيد أنت طبعاًوما ه
 
  للفار ده ملجأهماعدش فعالً

غير جوه جوف جه الكئيبحر 
 حر حايرةج م الجخردموعه تُ

ُه الوحيدتسأل على حلم 



 ٥٨

 
 دموعه تمشي كتير وتبعد

 ما تالقي غير صوت تنهيدات
 صاحبها فار أسود صغير
 .بيحب قطة رومي جميلة 

 
٥/٣/٢٠٠٣ 

 
 
 
 

 



 ٥٩

  جـواز سـفـرجـواز سـفـر
 

 لي هات جواز سفر قال
 قلت ليه جواز سفر

 لي ورقة وثيقة قال
 تسمح ليا بالسفر

 
 قلت أرض الناس براح
 البحور لي مستراح
  دهـحتى جو الكون ف

 أتوجد من أجلي أنا
 

 قلت بياناتي هناك
 فوق صدور كل الحاجات
 يبقى أيه لزمة جواز

مني أناه أنتَطالب  
 
 



 ٦٠

 
 لي هات جواز سفر قال

 قلت ليه جواز سفر
 لي ورقة وثيقة قال

 تسمح ليا بالسفر
 

 قلت ملعونة الحدود
 جنودهو أيه قصد ال

 أن يبقى الكون خانات
لها سجن البشرض 

 
 ن خاناترافض أني أسكُ

 فيها طعم الحب مات
 نفسي ألقى يوم براح

 رقص الناس فيه سنةتُ
١٢/١٠/٢٠٠٣ 

 
 



 ٦١

  ييــتتــبـبـييــببــحح
 

 يا اللي حواديتك عباية
 دفي قلبي بالكالم
 أفردي توب الحكاية
  حلمي يمالنا السالمحلمي يمالنا السالم

 
يا مين معايا        مين علايك سمايوشوشي بض 

  جاياهكره ب زيي        مين خيانتُمين بيعشق فيِك
 
 عينكـ روحي تتعمد ف

 يجري دمي يبقى سيلك
 والمآذن شمع قايد

 نورها يغسل ذنب ليلك
 

مين عليا مين معاياايك سمايوشوشي بض         
  جاياهكره ب زيي        مين خيانتُمين بيعشق فيِك

 



 ٦٢

 
 كي قيديبالمحبة فُ

 اللي أقرب من وريدييا 
 من ضلوعي غزلت شالك
 بسمتك دي هالل لعيدي

 
مين عليا مين معاياايك سمايوشوشي بض         

  جاياهكره ب زيي        مين خيانتُمين بيعشق فيِك
 

٢٠/١٠/٢٠٠٣ 



 ٦٣

  عـشـقـت فـيـِكعـشـقـت فـيـِك
 
 
 ن د الناس معشقت فيِك
  نايـ زفير فقلوبها ليِك
 للسفُن مرسى عنيِك
 ن تشبه صبايد المفيِك

 
  نجوم موجة عالية    رذاذها يخلق لِكحبي ليِك

 قلبي يفديِك يا غالية    عمري فـ بعادك ما أكون
 

 يا اللي رضعتيني ليلك
 يا اللي علمتيني أكون 

  نيلكهنقطة شاردة جو
 بس لترابك تصون

            
  نجوم موجة عالية    رذاذها يخلق لِكحبي ليِك

  غالية    عمري فـ بعادك ما أكونقلبي يفديِك يا



 ٦٤

 
  أحالمي فراش ليِك

 ك ربيعليا أنفاِس
 بالش بسـ  بالبشر فيكِِ

  زحامك ما أضيعـ ف
 

٢٩/١٠/٢٠٠٣ 
 
 



 ٦٥

  واحـدة بـ واحـدةواحـدة بـ واحـدة
 
 

  الباديواحدة بـ واحدة وأنتَ
  ح أبعد وأنسى وده شئ عادي

 
 

 عايز قلبي أسير لمشاعرك     
ه أرجع لك  تجرح تقسى وبرض 

  ده أنا بنت العصر الحالي أل
بي حقيقي وقلبي ده غاليح 

 لما هـ تهجر أو تتباعد
  عمري ما هـ بكي وال يوم واحد

 
 
  أني ضعيفةـما تفكرش ف

 وبعدك تبقى حياتي مخيفة
ه أتحبح أفضل أحب وبرض 



 ٦٦

 قلبي يدق ويلق الرد
  قلب حبيب بيحب بجدـف

 ولو حنيت لي ح تلقى الصد
 ٢٠٠٣ / ٨ / ١٦  

 
 
 



 ٦٧

  نـبـات بـرئنـبـات بـرئ
  

  زيزي.. .. نيني.. .. أنا كنت جي أنا كنت جي 

 نبات برئ
 لساه جديد عوده ما انحنى

 
 شبيت لقيت الكون كئيب
 وصبحت موروط فيه أنا

  والعود حنىوالعود حنى

 
 شفت الطريق أسود غطيس والناس تدور تحت الرحى

 الموت صحا
 

 قالوا لي يوم ما الدنيا جيت
 عيش الحياه تلقى الهنا

 صدري أنجال
 

 خدعوني ليه



 ٦٨

 ي ليه أن السالم مالي البالدقالوا ل
 كل البالد

 
 أنا جيت لقيت مافيش جمال في حرب دايرة في مدبحة
 الناس تدوس على بعضها ماعادش حب ماعدش خير

 ي الطريقأزاي تعيش وسط الحروب شجرة تضللّ
 الحرب نار تحرق تزيل طعم الجمال

 فين الجمال
 طعم الجمال أنا ما لقيت

 
 زي.. ني.. أنا كنت جي
 ت برئنبا

 لساه جديد عوده ما أنحنى
 

 شبيت لقيت الكون كئيب
 وصبحت موروط فيه أنا

 والعود حنى
 



 ٦٩

 فضلت حلمي
  بأني أعيش برة الحياة الباردةبأني أعيش برة الحياة الباردة

 طعم الحياة من غير حدود
 زي البيوت الدافية

 
 بحلم بيوم ما فهوش حروب والخلق هادية وآمنة
 قلبي الصغير يفرح يطير ويا القلوب الصافية

 
 ليهخدعوني 

 خلوني جيت
 وبقيت أسير هذه الحياة الظالمة

 
 زي.. ني.. أنا كنت جي

 نبات برئ
 لساه جديد عوده ما أنحنى
 شبيت لقيت الكون كئيب
 وصبحت موروط فيه أنا

 والعود حنى



 ٧٠

 
 خدعوني ليه

 قالوا لي ليه أن السالم مالي البالد
 كل البالد

١/٨/٢٠٠٣ 



 ٧١

  حـلـي الجـدایـلحـلـي الجـدایـل
 
 

   ممكن أطول ضفايرك ممكن أطول ضفايركأيوهأيوه

 لو صبحت بألف صوت 
  دربكـي صوت ولهان فلّكُ

 بس كاره للسكوت
 

حلي الجدايل يخأصر  
رف القبايلزلزلي ع 

 كحلي محراب عيونك
 يتعدل حالنا اللي مايل 

 
 نبقى جلدك نبقى صوفك
 للعيون نصبح رموشك

  القلب جمرة ـتنطفي ف
 يوم ما أبات حر فـ كفوفك

 



 ٧٢

 أفردي شمسك مرايا
 تكره الوطاويط غنايا
 يتخنق صمت األحبة 

  طنبور معايا١٠٠ألقى 
 

٢٠٠٣ / ١٢ / ٩ 
 



 ٧٣

  هـ أطـيـر وأرجـعهـ أطـيـر وأرجـع
  

.. .. يا بت يا حلوة يا طاهرة                        أيا مهرة يا بت يا حلوة يا طاهرة                        أيا مهرة 
وأعيش ليِك                          وأعيش ليِك                          .. ..  أنا بيِك  أنا بيِك أنا خيال    أنا خيال    

                                  فوتيني يومين أطير وأرجعفوتيني يومين أطير وأرجعلكني عاشق الترحال لكني عاشق الترحال 
  هـ أعود بالكُحلة والِجرجارهـ أعود بالكُحلة والِجرجار

  

أجيب لك شهد م أجيب لك شهد م أشوف الشمس في سريرها               أشوف الشمس في سريرها               
  القمرةالقمرة

 عناقيد النجوم مهرك                       يا غصن لبان
 
 وه يا طاهرة     ليا بت يا ح
أنا خيال.. هرة    أيا م 

 
 ه دول كونيم هكفوفِك          يا غالية يا عالية فـ عيوني 

 يا فكرة أفلتيني أطير تك عشقي وجنوني               سكو
 



 ٧٤

    فوتيني يومين أطير وأرجع  
 اررجحلة والِج    هـ أعود بالكُ
 

  جني٢٠٠ليركبني النني                      بالش الدمع ع 
 ده أنا لسة صغير السن                   وقلبي قمري بيغني

 
         شوأعيش ليِك .. أنا بيِك

    لكني عاشق الترحال
 

 عيونك فرح جواياما أنتي مرسايا             هـ أعود لك 
  "ن " يا سورة ايا                        وأنا مر خطاويِك

 
٢٠٠٤ / ٧ / ٢٠ 

 



 ٧٥

  صـعـلـوكصـعـلـوك
 
 

  عاشق لوني وصوتي وشعـريعاشق لوني وصوتي وشعـري

  زي الفاسبعشق أرضِك
 ضحك جداًأ..مهما بيحصل 

ه وأحب الناسكرأنده ب 
 
 

 أمشي أترقص وسط الشارع 
ه بطرف سيجارتيوألسع برد 

 غنياصوتي مغشلق بس ب
 وألم سجايري من األصحاب

 
 

 كل حيطانك تعكس صورتي
 نهرك يجري يبل الروح
 ياه من صوتك لما بيضوي



 ٧٦

 يقلب وجع القلب أفراح
 

٢٠٠٤ / ٨ / ٢٢ 
 
 



 ٧٧

  الـجـسـرالـجـسـر
 
 

 ريح الحياة هزت مشاعري
 توقعت وش السكو

  نوريوالطريق قدام
 لما ضحكت له البيوت

 
 

كا مش خصلة فياالب 
 بس دنيتنا الشقية

  مرة موجها يهدى ـلو ف
 بسمتي هـ تبان عفية

 
 

 فوق بحيرة المستحيل
 جسر حلمي ألف ميل
 كل ليلة أعدي فوقه



 ٧٨

 أجيب لي ضحكة تعيش سنين
 

٢٠٠٤ / ١٠ / ٢٨ 
  
 
 
 



 ٧٩

  أنـا مـش مـجـنـونأنـا مـش مـجـنـون
 

 أنا مش مجنون 
 يوم بحلم يتعدل الكونوال 

 أنا نفسي أيديا تصير جناحات
 تخطفني لبعد حدود اآله

 
 أنا مش مجنون

 أنا واد فنان بتمنى أعيش
 وأغمض عيني مافتحهاش

 غير لما أضمن ماتشوفش جيوش
 

 لو طعم النيل كده هو مظبوط
 واللغة مفهاش كلمة ممنوع

 وال وش السما اصفر مخطوف
 يبقى أنا مجنون

٢٠٠٤ / ١٠ / ١٨ 
 



 ٨٠

  ـاـاییُغـنـاُغـنـا
 

 نايا أعال لفوق               فوق السحاب والموتـيا غُ
          هات لي القمر وياك              نكسر حديد 

 الطوق
  أحلف بصوت الخيلأحلف بصوت الخيل

 لو أالقي ناس من غير
 كدب وخيانة وبيع

 نايا ورودـزرع غُال
 

 محالها ريح الشوق 
مري يروقمن لمسة ع 
 نايا تعيشو ورود غُ

 حة من غير شوكفوا
 نايا أعال لفوق               فوق السحاب والموتـيا غُ

          هات لي القمر وياك              نكسر حديد 
 الطوق

 كل الشجر أسمي



 ٨١

 ضل النجوم رسمي
 ساعة الغروب التوب
 يا نهر يا جسمي

 
 قلبي يطوف مجروح
 يرتاح فـ ضل البوح

  يكون الكونقبٍل
 بحلم أطول فرحي

 
٢٠٠٤ / ١١  /١ 

 



 ٨٢

  الـبـؤجـةالـبـؤجـة
 
 

 لما الدنيا تضيق فـ عيوني
 أخد جسمي وأروح لبعيد
 بؤجة أحالمي على كتافي
 يوم ما أفردها يجيني العيد
 يلمس جرايدنا فتتبسم
 تقلع وش الدم أياه

 نمال الجيب صدق وحرية
 طعم الحرب الهوا ينساه
 عيد للناس بجميع ألوانها
 عيد لألرض بكل أعالمها

 وال نتقسم نصبح واحد 
 رش أحالمهالما البؤجة تُ

 
٢٠٠٤ / ٨ / ٢١ 

 



 ٨٣

  لــــولــــو
 
 

 لو ختمت اليوم بتضحك           والسيجارة مش فـ أيدك
 لو مالك النوم يصالحك           ييجي هادي وينادي لك

  

  تلقى فيه البحر واسعتلقى فيه البحر واسع

 والبلد صبحت فلوكة
 فيها بس أنت وحبيبتك

  الفلوكةـوالكيوبيد ف
 
 
 لحظة تخلصما تخافوش ال

كره كل اليوم عصاريب 
 العوازل منه خلصه

 فيه المشاعر نهر جاري
 

 



 ٨٤

 أفردوا القلبين شراع
 مستحيل الموج هـ يعال
 لو قابلتوا صخور وداع
 فوقها مد الحب يعال

 
ده لو ختمت اليوم بتضحك           والسيجارة مش فـ 

 أيدك
 كلو مالك النوم يصالحك           ييجي هادي وينادي ل

 
٢٠٠٤ / ٤ / ١٨ 

 



 ٨٥

  ضـفـایرضـفـایر
 
 

  فوق شفايف من ندىتضوي                  رنة الضحكة ب
 فيونكة لضفاير ندا  را                    البراءة شريطة حم

 
 بنت فرحتها فراش                   

 والكفوف متحنيين
  يلمسوا القمرة تنور                    

 لعيون متكحلينل                        
 

       بلونات أحالمها طارحة                 بلونات أحالمها طارحة            

  المالمح لسة صابحةالمالمح لسة صابحة      

 صوتها متلون بفرحة                                
ه حرف سين   بس ناقص 

 
  يوم وليلة وتبقى شابة               

    واقفة على نهر المحبة



 ٨٦

  شالها لون الدم رفرف              
 وردةفاير فيها ضوال

 
 قلبها األبيض نهار
 حلمها حلم الصغار
 أمتى يبقى الكف قادر
 يلقى للمبات زرار

 
٢٠٠٤ / ٧ / ١٥ 

 



 ٨٧

  راجـعـة لـيـه ؟راجـعـة لـيـه ؟
 
 

 بعد ما نسيتك بلحظة 
 جاية تتمشي فـ طريقي
  تنتفض فـ شفايفي ذكرىتنتفض فـ شفايفي ذكرى

  فـ أيديتكر أيدِكفأ
 

 راجعة ليه تاني يا سمرة     تملي بشقاوتك وريدي
 

  فيافاكرة لما كنِت
 فاكرة لما كنت فيِك
صرقُيومها كان قلبي بي 

 وأنتي في شقاوتك تزيدي
 

 راجعة ليه تاني يا سمرة     تملي بشقاوتك وريدي
 
 تمنى أنسىأكام سنة ب



 ٨٨

 طعم تسبيلة جفونك
 نسىأ بالحياة فـ عنيِك

 فـ الحياة ما نسيت عيونك
 

 راجعة ليه تاني يا سمرة     تملي بشقاوتك وريدي
 

٢٠٠٤/    ١ / ١٤ 
 
 



 ٨٩

  قـول للـغـریـبقـول للـغـریـب
 

 قول للغريب ضاع حلمنا
 ووطنا راح هنا أو هنا
 قول للغريب قلبك شهيد

ل داب من نخلناوالض 
 

 دي مدينة خنقت فرحناعدنا             مين اللي قال هنا س
 النيل يا ناي مشتاق لنارف طبعنا                وجبال ما تع

 
  مولود بعيدمولود بعيد.. .. يا غريب جديد يا غريب جديد 

 وينا تايهة فـ دربناخطا
 عدنا بعاد.. فتنا البالد 

 أغراب يا قلب فـ أرضنا
 دي مدينة خنقت فرحنا هنا سعدنا             مين اللي قال
 النيل يا ناي مشتاق لنارف طبعنا                وجبال ما تع

 
 ده غنانا أخر بيت لنا



 ٩٠

 وماعدش فرح يلمنا
 فين حلمنا ؟.. فين أرضنا ؟ 
  عن فرشنايا حلم تاه

٢٠٠٤ / ٣ / ١٦ 
 



 ٩١

  مـش هـ أمـوتمـش هـ أمـوت
 
 

 لسة باقي ومش هـ أموت 
  اشتهي طعم السكوت وال

 كل دقة فـ قلبي طلقة
 حالفة لتهد السدود

 
ألبس الجناحات وأرفرف                         طير 

مهاجر فـ الزمان ريشي بالحرية يضوي                            
 يتكسف مني الهالل 

 
  فوق خدود النهر أنام يناديني              النهار عشي في 
 و السما تمطر شباك         صياد يجيني          ٢٠٠لو 
 

 لسة باقي ومش هـ أموت
  ما اشتهي طعم السكوتما اشتهي طعم السكوت

 كل دقة فـ قلبي طلقة



 ٩٢

  حالفة لتهد السدودحالفة لتهد السدود

 
 الليالي فـ صيفه أطولدافي                  ي عالم قلبه بِنَأ

 باألغاني الكون يخضرقطف أغاني              نمـ الشجر
          

 لما تضحك لي النجوم  حلم يا أبيض             آه يا ضل ال
 لم الغيوم  اد ظُزمهما أخاف العمر يخلص         مش هـ 

            
 

 ٢٠٠٤ / ١١ / ٦ 
 



 ٩٣

  یـا أنـت یـا أنـایـا أنـت یـا أنـا
 
والغربة صوت جراحب              لب الجنول البيوت قض 

 فيك العيون ترتاح يا بكره يا حلم الجدود                 
 

 قلبي الصغير قادر يطير
 بره حدود الجوع

 وهـ يجي يوم يقدر يفر
 ويفوت قفص الضلوع

 
 أيوه صغير لكن عفي

 نايا عمره ما ينطفيوغُ
 يا وحدة يا صاحبي الوفي
بيحالف بحقي ألعيش ص 

 
  الهوا ـح عيوني فهـ أفت

 لو مرة إحساسي ارتوى
 ..بالعشق والحرية يا 



 ٩٤

 يا يأسي يا أنت يا أنا
 

٢٠٠٤ / ١١ / ٢٧  
 



 ٩٥

  عــاديعــادي
 

 وصفي أني شاب عادي
 بتقابلني كل يوم

  بس مش القي العاديةبس مش القي العادية

 اللي ترضى تكون لي يوم
 
 

 مش غني وال شاب كول بطل وال واد حليوة             مش
 وبصراحة نصي فول دي         مش سياحي أنا شاب عا

 
 

  كل مترو فيه هـ تخبط كل مترو فيه هـ تخبط 

 دستة مني أو كتير
 تطلع الشارع فـ تلمح

  بيعدوا الطريقخمسة
 ضحك يأسي.. لبسي .. شكلي 

 حتى أسمي مش جديد



 ٩٦

 لو صاحبت البت ديه
 أو دي هي أكون سعيد

 
 وصفي شاب عاديأصل 

 بتقابلني كل يوم
  بس مش القي العاديةبس مش القي العادية

 ي يوماللي ترضى تكون ل
 

٢٠٠٤ / ١٢ / ١ 
 



 ٩٧

  آـالم النـاسآـالم النـاس
 

  هاتي أيديِك نخطي قنايةهاتي أيديِك نخطي قناية

  قالوا وقُلنا وقال الناسقالوا وقُلنا وقال الناس

  هي مشاعر قلبي وقلبك هي مشاعر قلبي وقلبك 

 وال مشاعر كل الناس
 
 

 مين يعرف لحظة ما بتبِكعرف أوجاعي وحلمي      مين ي
 لجل ما ترضى علينا الناس نخنق عواطفنا بأيدنا          ليه
 
 

 مالي النني بكل براحه                أنا شدني لعينيِك تمرد
 شقتي فــ روحي جنانها  عوأنِت

 وقلبي الواسع رغم جراحه  
 
 



 ٩٨

كل قلوب الخلق بتعشق                     بس الخوف لساه 
 وسواس
 يال نحب فـ وسط الناسب فـ الهوا يتبخر        سيبي العي

 
٢٠٠٤ / ١٠ / ١٨ 

 
 
 



 ٩٩

  شـروطـنــاشـروطـنــا
 
 

 سافر البحر فـ عيونانا              ساكن ضلوعالزحام 
 م سبحة لجدودنانتلِض ا تباعدنا               والحياة مهم
 ع الزمن نفرض شروطنات وجودنا                 بالغنا نثب

  

  نفرش الشارع أمانينفرش الشارع أماني

 نلعب المساكة تاني
 يرسم الكورنيش خطاوي
 للي عاشق واللي غاوي
 الشجر يشبه قلوبنا
 روطناع الزمن نفرض ش

 
 زقزقة عصفور فـ عشه تقدر تهشه                   الزعل

 فرحنا هـ يكون مدارهفرح يركب حصانه                ال
 ع الزمن نفرض شروطنات يهجر بيوتنا               السكو

 



 ١٠٠

 
 ريحة الشاي فـ العصاري
 توصل النجم الماللي
 لو حبيب على حبه دور
 تضحك القمرة تنور

 فـ صوتنا األمل يسكن 
 ع الزمن نفرض شروطنا

 
 

  نلعب المساكة تانينلعب المساكة تانيع أماني               ع أماني               نفرش الشارنفرش الشار

 للي عاشق واللي غاوي كورنيش خطاوي          يرسم ال
  نقطف الرطب العاللي             تختلف كل المعانينقطف الرطب العاللي             تختلف كل المعاني

 زقزقة عصفور فـ عشه     الزعل تقدر تهشه              
        ع الزمن نفرض شروطنااألمل يسكن فـ صوتنا    

 
٢٠٠٤ / ١٢ / ٨ 

 
 



 ١٠١

  قـلـبـَكقـلـبـَك
 

 أسمع بقلبك وشوف بقلبك
 أنسى اللي قبلك.. وقول بقلبك 

 قلبك حقيقة بعيون بريئة
  لو صار طريقك هـ تطير قواربكلو صار طريقك هـ تطير قواربك

 
 أيه الحكاية ؟.. وال فيش حكاية بداية ومليون نهاية مليون 

 ...شيخ الطريقة ف بحور غريقة شمسك مغارب 
  رها طوق النجاة لقلبكرها طوق النجاة لقلبكونوونو

 
 قلبك حقيقة بعيون بريئة

  لو صار طريقك هـ تطير قواربكلو صار طريقك هـ تطير قواربك

 
 يقول تعالى أسكر ليالتيح الحياة ينادي         عصير فر

 وأشوف عينيك شبابيك لقلبككني الزم أنول مرادي          ل
 
 



 ١٠٢

 أسمع بقلبك وشوف بقلبك
 أنسى اللي قبلك.. وقول بقلبك 

  ةةقلبك حقيقة بعيون بريئقلبك حقيقة بعيون بريئ

 لو صار طريقك هـ تطير قواربك
 

٢٠٠٥ / ١ / ٤ 
 
 



 ١٠٣

  مـتـرومـتـرو
  

  أحمد بحرأحمد بحر: : فكرة صديقي فكرة صديقي                                                   

 
  فـ وسط زحمة المتروفـ وسط زحمة المترو

  لمحت مدايا فـ عيونهالمحت مدايا فـ عيونها

 ونظرة عينها خطفتني
  لجوه عنيها من لونهالجوه عنيها من لونها

 
 مالمحها شبه حلمي 
 ولون الخد لون طيني

 عرفها القيتني كأني ب
 يليعشقها كما ناب و

 
  البسمة خجالنة رمت لي

 يا مترو أصبر دي ميالة
 بتجري بسرعة ليه دلوقت ؟



 ١٠٤

 ما تعطل حبة كالعادة
 

 كفاية عذاب يا مترو أتلم
  مشتاق ومشتاقة١٠٠ده 

 محطاتك تجمعهم 
 .على قطبان ما تتالقى 

 
٢٠٠٥ / ١ / ٦ 

 
 
 



 ١٠٥

  رحــلـةرحــلـة
 

 يا صاحبي أضحك ناولني أيديك
 ق طريق فـ بطن اآلهنشُ

  الريح تساندناتقوم
  وبدر الليل نحب لقاهوبدر الليل نحب لقاه

 
 فـ عش وسيع يوشوشنان             سكُعلى فروع المنى نُ

 فـ حجم الحلم جوانا ت بذرة               بأن الشجرة كَ
 

 يا صاحبي أضحك ناولني أيديك
 ق طريق فـ بطن اآلهنشُ

 
 تنسيني.. تغني لي قويني                ناولني أيديك ت

ري لما أنشق    همرارة ض       مري وسنينيعذابي فـ ع 
 

 يا صاحبي أضحك ناولني أيديك
 ق طريق فـ بطن اآلهنشُ



 ١٠٦

 
 عن الفرح اللي ما لينا     هـ تحكي الشمس لسحابة         

 نجومها تغني يوم لينا السما تسمع كالمهم                   
 

 يا صاحبي أضحك ناولني أيديك
 هق طريق فـ بطن اآلنشُ

  تقوم الريح تساندناتقوم الريح تساندنا

  وبدر الليل أكيد نلقاهوبدر الليل أكيد نلقاه

 
٢٠٠٥ / ١ / ٧ 



 ١٠٧

  عادیةعادیة
 

 أنِت مش أحلى شفايف
 وال مالمحك خطفتني
 أنِت مش أشهى قوام 
 بس أكتر فكرة ناسبتني

 
 فـ كان ضروري أعشقك

 بكل أشكال الجنان
 فـ الميدان أرقص معِك
 وفـ الصالة أنِت اإلمام

 
  بسيطةككل تفاصيل

 بريء  مش عصفور أنِت
 بنت زيي عادية جداً

 بس المهم شايفة الطريق
٢٠٠٥ / ٧ / ٤  

 



 ١٠٨

  الـسـرالـسـر
 

 البسمة هي الحياة 
 الرقص خطو األمل 
 مجانيين بحب الحياة
 وعيونا شايفة األمل

 عشان كده باقيين        عشان كده عايشين                
 ندوب ويبقى األمل       عشان كده بندوب                  

  لفرح غيطه براحلفرح غيطه براحاا

 الضحك طاب ع الشجر
 نعشق سواقي الحلم 
 لما تكُب األمل

 عشان كده عايشين                        عشان كده باقيين
 عشان كده بندوب                         ندوب ويبقى األمل

  جوانا سر الوجودجوانا سر الوجود

 سر الحياة والعمل
 يا طريقنا يا ممدود
 السر هو األمل



 ١٠٩

 ين                        عشان كده باقيينعشان كده عايش
 عشان كده بندوب                         ندوب ويبقى األمل

 
٢٠٠٥ / ٥ / ٢٨ 

 
 
 
 
 
 



 ١١٠

  قـولـي ألبـوِكقـولـي ألبـوِك
 
 

 يا بت قولي ألبوِك
 أن خيالك وصل 

 مهرك فـ كفي شوفيه
 سفينة وقمر.. كردان 

 الواليابت قولي ألبوِك                      أنك قناية 
 من غيرك قلبه يبور                   وتقف سواقي األمل

 قولي له يا أبا جدع                    وقولُه قد العمل
 صوابعه قايدة شموع                   لو صفيوا يبقوا خدم

 
 جاهز من كل شيء أشيت عفِشك معاي                يا ب

 ت التوب المشمشيمن تحتاعي بس بضيك األسمر           
  العرس ألدبح خروف           وعنزة بيضا وجملـف

 أجيب لك مغزل وصوف           ِسِليوه وأنا فـ العمل
 

 ايا عمي أقبل ده أنا                  م الوحدة فاسي أشتك



 ١١١

 أحلف برحمة أبوي                 أنه فـ ليلة بكا
 م الصبر قلبي ِسلي أقبل يا عمي ده أنا                 

  يا ناس                 الورد شوكه ِقوي حبيبتيعايز
 

٢٠٠٥ / ٧ / ٢١  
 
 
 
 
 



 ١١٢

  صـالةصـالة
 

 لحظة ما قلبي بيتصل
 روحي تطوف به تتغسل
 تدوب همومي والوجع
 ياخد عيوبي وينفصل

 
  لحظة بتبقى ليا عيدلحظة بتبقى ليا عيد

 أحس كل الكون سعيد
 أدخل طريق أرضه سحاب
 وأخرج كأني يادوب وليد

 
 م الحقيقة يضمنينغ

 وال عمره مرة يصدني
 الوصل يوصل منتهاه
 لو بس مرة يمسني

 
 فـ ضل نور اللحظة أنام



 ١١٣

 سني اليمامرمرتاح بيح
 للدنيا أعود طاهر عفي
 قادر يخطي لألمام

 
٢٠٠٥ / ٦ / ٣  

 
 
 
 
 
 

 



 ١١٤

  أبـنـيأبـنـي
 

 سهل أني أجيب كتاب
 سهل أني أكسب دهب
 سهل أني ألقى حبيبة
 صعب أني أجيب ولد

 
 بأي حق أختار له أسم                بأي حق أختار له دين
 بأنهي حق أجيبه دنيا                 أهلها مش فرحانين

 
 أبني يعني حتة مني                  أبني عايزه يعيش أمير
 يبقى قول لي أزاي أجيبه            وجوه بلده يعيش غريب

 
وال عاوزة تكون لي ه يبقى أبني فعالً              نفس   
 بنت

 أو رافضني من أساسه              م الوجود عايز يفر
 

 سهل أني أجيب كتاب



 ١١٥

 سهل أني أكسب دهب
 سهل أني ألقى حبيبة
 صعب أني أجيب ولد

 
 

٢٠٠٥ / ٧ / ٢٢  
 
 
 

 
 
 



 ١١٦

  الــُغــنــاالــُغــنــا
 
 

 نا أبن الشوارع الغُ
  ؟والشوارع تبقى مين

 تبقى صاحبي تبقى نفسي
 المحرومينتبقى نبض 

 
 والقصيدة مش كالمة                       الغنا يعني قصيد

 القصيدة قلب نابض                     بالقهاوي والعيال
 اللي بيبيعوا التسالي                     والمصاحف واللبان 

 فـ اإلشارات الطوالمواصالت السخيفة                فـ ال
 

 الغنا أبن الشوارع 
  ؟الشوارع تبقى مينو

 تبقى صاحبي تبقى نفسي
 تبقى نبض المحرومين

 



 ١١٧

نا لحظة ما نقدر                     نكتفي بقلب المدينة               الغُ
 أبجدية خاصة جداً                     نحوها تفاصيل عيالها

 نحكي بيها ع الجوامع                  الكنايس والبيوت
 عابد والمقابر                        الموالد والندور الم
 

٢٠٠٥ / ٩ / ١٤  
 
 

 
 



 ١١٨

  ررــاعاعــشش
 

  أنا شاعر أنا مجنونأنا شاعر أنا مجنون

 أنا دمعة أنا بهلول
 عينيا بتلعب الحجلة

 وترقص فالس ويا الكون
 

 أالقي الضحك جوة الموت جوايا                بتبكي البسمة
 برقص فـ ليله سعيدوأنا  كتير اليوم يفوت مني             

 ما أخافش النور وال الضلمة       وال الجني وال المجذوب
 أخاف الضحكة لو ناقصة         وباب الحلم لو موروب

 
 سيجارة حشوها مظبوط مطالبي مش كتير أبداً            
 طراوة وليل ما يتقطعوش أزازة بيرة م الساقعة              

 فيروز  علىمنيرأغاني        كمان أسمع على الهادي     
 لو القمرة تصب النور وطبعاً يبقى شيء هايل            

 



 ١١٩

  ده أنا شاعر أنا مجنونده أنا شاعر أنا مجنون

 أنا دمعة أنا بهلول
 عينيا بتلعب الحجلة

 وترقص فالس ويا الكون
 

٢٠٠٥ / ٩ / ٢٨  
 
 
 
 
 
 



 ١٢٠

  رحـــابرحـــاب
 

 لما النسيم هز الشجر
 سقط فرح.. سقط بكا 

 جريت رحاب وسط العيال
 تلم كل اللي أنطرح

 
 ضحك وأمل.. الخير كتير كفا الجميع          يأس وبكا 

 دخلت رحاب غيط الحياة       بكفوف رقيقة محزنة
 بين الضلوع خبت كتير         ورود غريبة منورة
 الصدر ساع والقلب كان         القلب قطة مغمضة
 أما الورود كانت بوكيه          لكل أنواع الوجع

 لقلب داق كل الهموم            نسى رحاب طعم الدلعا
 الشوك كبر خرم الوريد فـ أول العمر السعيد           

 منعه يدق من جديد               رغم أنه صابح بكره عيد
 البت نامت فـ الغيطان           دابت هناك زاد الشجر

 رح سقط ف.. هل النسيم هز الشجر             سقط بكا 



 ١٢١

٢٠٠٥ / ٧ / ٢٥  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٢

  أنـا آـدهأنـا آـده
 
 

 الشارع بعلو صوتيـف
 أضحك ما يهمنيش
  لو حتى ماشي وحدي

 أعيش.. أرقص ..ألعب 
 

 لو شمس بكره بسمة                أفتح فـ ضلوعي شيش
 وأفرح جداً لو أفرح                 ما الفرح بقى له ريش

 بيني وبينها كتيريطير به ألرض تانية                
 فيها القلب المنور                    يعطش وما يرتويش

 
 ـ تملي بعلو صوتيف

 أضحك ما يهمنيش
  لو حتى ماشي وحدي
  ألعب وأرقص وأعيشألعب وأرقص وأعيش

 



 ١٢٣

 هـ يقولوا لما أعدي              مجنون ما يختشيش
 ممكن كمان يشاورا               ويقولوا أني ما فيش

 دول ناس من غير وشوشم             أيه أعمل حسابهعلى
 لو صوت العقل همة              جنوني ما يكفينيش

 
٢٠٠٥ / ٧ / ١٤  

 
 



 ١٢٤

  فـ التَرسينة فـ التَرسينة 
 

 تعا نشرب شاي فـ الترسينة
 ة تقيل فـ الخمسينةتعلى بوس

 ونقزقز لب على سوداني
 الهم ينام بالتعميرة

 
 كوتشينة نلعبها على سجاير
 الليل يتقضى بنتساير
 لو حب الجد يفوقنا

 تلقاني بعروسة على طول طاير
 

 اللمة تنسينا الحسرة
 على حالنا وعلى حال البصرة

 يمالنا الفقر قلة حيلة
 فـ نطرقع أوجاعنا ببصرة

٢٠٠٥ / ٢ / ٣  
 



 ١٢٥

  حـلـي مـنـدیـلـكحـلـي مـنـدیـلـك
 

 حلي منديلك وغني
ّياهللقمر يرقص ض 

 توبك العصافير فتني 
 رد قلبي ليوم ِصباه

 
 لسة عاجز أني أفوتِك      سكوتِك             لسه كاره يوم

 ينفرد ع الكون صداه     هدهديني وسيبي صوتِك          
 

 نلقى عيد الحب ييجييدي                  هاتي أيدِك ويا أ
 عشِك الساكن جريدي                 ِحِجة العاشق لُقاه

 
 حلي منديلك وغني
ياهللقمر يرقص ض 

  فتني  العصافيرتوبِك
  رد قلبي ليوم ِصباهرد قلبي ليوم ِصباه

 



 ١٢٦

 نفسي أعيشِك من جديد               وأسهرِك وقفة لعيد
 لو هـ يخدوني فـ حديد             أعشقِك ما أطلُب نجاه

 
 أنِت هي               وفـ عينيا أحلى صبية: روحي قالت 

 تندبح ما تقولش آه راضي ليِك أكون ضحية             
 

٢٠٠٥ / ٢ / ٨  
 
 
 
 



 ١٢٧

  أحـضـانأحـضـان
 
 

  ما الغُربة بتاكُل أحضانا                تعالى نحضن نفسينا
 بتبعد أصحابنا علينا                 والحب مخاصم أوطانا

 
 ضروري نحضن نفسينا
 ده أيدايا مش طايلة كتافك
 وكتافي عطشانة كفوفك
 مشروخ مجدافي ومجدافك

 
 الحضن بعيد عن أحضانا
 ينافـ ننام فـ الطل لوحد
 الوحدة دي برد بيلسعنا
 من وجعه بنحضن نفسينا

 
 
 



 ١٢٨

 ما الغُربة بتاكُل أحضانا                 تعالى نحضن نفسينا
 بتبعد أصحابنا علينا                  والحب مخاصم أوطانا

 
٢٠٠٥ / ١٠ / ٣٠  

 
 

 
 
 
 



 ١٢٩

  عـم زمـنعـم زمـن
            

  وئاموئام: : لعزیز لعزیز عمل مشترك مع الزميل اعمل مشترك مع الزميل ا
 
 

 بسألك يا عم يا اللي أسمك زمن
 فاضل كتير ؟.. فاضل كتير على المشوار ؟ 

 ما صبرنا كتير..  ننسى المشوار ؟ .. وال خالص 
 

 الحلم جي يضمنا ؟  .. بسألك 
                               راضيين هـ نستنى بأمل

 وال كمان ننسى األمل ؟
      يا عم يا اللي أسمك زمن                        

 
 بسألك يا عم يا اللي أسمك زمن

 فاضل كتير ؟.. فاضل كتير على المشوار ؟ 
 ما صبرنا كتير..  ننسى المشوار ؟ .. وال خالص 

 



 ١٣٠

 البكُره أمتى نشوفه حي فـ حينا
 تصبح شمسنا.. عيونه تضوي فـ ليلنا                      

 مة تمسنا ؟ما تقول لي أمتى هـ نلقى بس
                      يا عم يا اللي أسمك زمن 

 
٢٠٠٥ / ١١ / ٨  

 
 



 ١٣١

  الموضةالموضة
 

 البنات ماعادوش بنات
 والشباب حتى الشباب
 كلهم رجلين بتجري
 عايزة موضة موحدة

 
 كلمة هايفة ولحن هاجسات كتير غنت فـ مصر       أصو

 سة يوني فورم المدر وفكرة واحدة ثابتة زي            
 

 رسمة عيون ويا الشفايف            ع البنات متفرقة
 أفيهات ثابتة وسخيفة                 للوالد ويا الكابات

 
 البنات ماعادوش بنات
 والشباب حتى الشباب
 كلهم رجلين بتجري
 عايزة موضة موحدة

 



 ١٣٢

 حتى أفكار الفالسفة                 حتى ألوان الفنون
                فـ الفتارين النيونحتى أشكال العقيدة   

 
 كل شيء فـ بلدنا موضة           حتى تكوين البيوت
 كل شيء فـ دماغنا موضة         حتى شكل االنتحار

 
٢٠٠٥ / ١٠ / ١٣  

  
 
 



 ١٣٣

  الســـتـاتالســـتـات
 

 مليت الستات ودلعهم
 القمصة على الفاضي واألفضى
 بأحتاجهم جداً فـ أجازتي
 ضىلكن قررت أنا مش هـ أف

 
 أدي واحدة بتتحنجل جداً                         

 وليالتي بتاكُل فـ وداني
 أنا وحداني                       : ولما أقول 

 سم وأنا مالي: تيجي راده 
 

 أنا مش قادرة          : غير واحدة بتشكي 
 محتاجة لراجل فـ حياتي

  أشبكها فـ صاحبي المتفتح                   
 يعاشرها فـ ييجي يقطمني

 على باب خمارة وأنا معدي                 
 ما تسندي  : أقابلها تقول 



 ١٣٤

 أسندها لغاية باب بيتها                       
 ما تسيبني : تفتح وتزعق 

 وأدي واحدة الضهر أنا مستني            
 والشمس بتاكُل فـ قفايا

                وجنابها فـ بيتهم تتدلع        
 سيباني وقاعدة مع مرايا 

 دي الواحدة بتلعب بدماغي                 
 والجوع للواحدة بيقتلني

 "              سيوة " الواحدة تسافر على 
 تفضل لي الوحدة بتسجني

 وأدي شلة بنانيت تتغندر                 
وأنا وأنتَ يا صاحبي 

 بنتزاول
كتَر حركاتهم                   لكن من م 

 ح نسيبهم وال مرة نحاول
 

٢٠٠٥ / ١١ / ٢١  
 



 ١٣٥

  أمـيأمـي
 
 

 لو كنت نجم أنِت السما
 أنِت بداية الطريق
 من بين أيديِك أبتدي

 أغيب وليها أرجع بريء 
 
 

 ِحجِرِك فـ يوم كان المدى                        
 بس النهارده ما يكِفنيش

              الزم أسيبِك وأنطلق            
 ولحضنك أرجع ما تخافيش

 
 من بين أيديِك أبتدي

 أغيب وليها أرجع بريء
 

 كفك أكيد هو السبب                             



 ١٣٦

 أني عشقت الهدهدة
 غسلِت قلبي باألمان                             

 فـ عاش يدور ع الدفا
 

 من بين أيديِك أبتدي
 أغيب وليها أرجع بريء

 
 ضحكة منك تتكسف                         ال

 لما تشوفك تبتسم
 ده أنا مهما أكبر وأنفرد                       

 فـ عينيِك عمري ما أتفطم
 

٢٠٠٥ / ١١ / ٣٠  
 



 ١٣٧

  الشـاعـر فـي سـطـورالشـاعـر فـي سـطـور
 

 رامي صالح يحيى •
 رامي يحيى •

• ١٩٧٧ / ٥ / ٢٣ 

 ١٩٩٤ ئعدبلوم صنا •

 قة المركزيةمركز أول ديوان العامية في المساب •

     )٢٠٠٤  / ٢٠٠٣( التي تنظمها الثقافة الجماهيرية  
 – ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣شاعر متفرغ لعامين متتاليين  •

٢٠٠٥ / ٢٠٠٤   

 
 

 
 




